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Adatkezelési tájékoztató
az uni-mate.hu domain néven működő weboldalakon használt sütikről (cookie)

1. Adatkezelő
Teljes neve:

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Képviselő:

Prof. Dr. Gyuricza Csaba

Beosztása:

rektor

E-mail címe:

adatvedelem@uni-mate.hu

Telefonszáma:

06-28-522-000

Honlapja:

www.uni-mate.hu

Székhelye:

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Levelezési címe:

2103 Gödöllő, Pf. 303.

Adószáma:

19294784-2-13

Adatvédelmi tisztviselőjének neve:

Györe Bence

Elérhetősége:

dpo@uni-mate.hu

2. Jogszabályi háttér
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) az uni-mate.hu domain néven
működő weboldalakon használt sütikkel összefüggő személyes adatok kezelése során az alábbi
jogszabályok alapján jár el:


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a
továbbiakban: GDPR)



2013. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (a továbbiakban: Eht.)

3. A kezelt személyes adatok köre, célja és jogalapja
Az Egyetem weboldalait a Liferay portál-keretrendszerében működteti. A Liferay sütikről itt található
bővebb leírás: https://www.liferay.com/cookie-policy. Az egyes sütik nagyon sokféle információt
tárolhatnak, beleértve a személyes azonosításra alkalmas adatokat is (pl. eszköz azonosító adatok, IP
cím, helyadatok, nyelv, látogatás időpontja, böngészési előzmények). Ugyanakkor olyan sütik is
vannak, amelyek nem tartalmaznak személyes adatokat.
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Az adatkezelés célja annak elősegítése, hogy az Egyetem az uni-mate.hu domain néven működő
weboldalakra látogatók számára a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa, biztosítsa a
weboldalak megfelelő és biztonságos működését, emellett egyes sütik statisztikai és marketing
célokat is szolgálnak.
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)], melyet a weboldal látogatása során
a kezdő oldalon található süti sávban lévő gombbal adhat meg. Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik
használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldalak minden szolgáltatását.

3.1.

Általános tájékoztatás a sütikről

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ-csomag, mely az
érintett számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A sütik
alkalmazása

lehetőséget

biztosít

a

látogató

egyes

adatainak

lekérdezésére,

valamint

internethasználatának nyomon követésére. A webszerver és a felhasználó böngészője közötti
információcsere eszköze. A sütik segítenek az érintett érdeklődési körének, internet használati
szokásainak, honlap-látogatási történetének követésében, annak érdekében, hogy a látogatási
élménye optimális legyen, egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az
oldalra visszatérő látogatót. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő
szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de
kizárólag a saját tartalma tekintetében. A folyamat a gyakorlatban úgy írható le, hogy minden
alkalommal, amikor a felhasználó újra használni kívánja az oldalt, akkor a webszerver megkaphatja az
előzőleg beállított sütik adatait, ezzel könnyebbé és kényelmesebbé válik a korábban már használt
oldal betöltése, használata. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem kémprogramok vagy vírusok,
továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.
A sütik által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így az
érintettek releváns és személyre szabott tartalmat kaphatnak. A sütik kényelmesebbé teszik a
böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat.
A sütik segítségével az adatkezelő névtelen (anonim) statisztikákat is készíthet az oldallátogatók
szokásairól, így még jobban személyre tudja szabni az oldal kinézetét és tartalmát.
Az ideiglenes sütik az oldal használatához elengedhetetlen munkamenet (session-id) sütik. Ezek
használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak
működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem vagy hibásan
jelenhetnek meg, a böngészés akadályozottá válhat.
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Az állandó sütik célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a
felhasználói élmény növelése érdekében. Webes kereső beállításától függően hosszabb ideig, vagy
egészen addig az eszközön maradnak, amíg azokat a felhasználó nem törli. Ezeken belül beszélhetünk
belső vagy külső sütiről. Amennyiben a szolgáltató webszervere telepíti a sütit és a saját adatbázisba
kerül továbbításra az adat, akkor belső sütiről beszélünk. Például a szolgáltató így tárolja a
kiválasztott beállításokat, így nem kell minden egyes látogatás alkalmával ismételten elvégezni a sütik
engedélyezésének műveletét, vagy így tárolja, hogy milyen eszközzel nyitotta meg korábban a
weboldalt, melyik a választott nyelv, vagy az automatikus bejelentkezés adatait. Amennyiben a sütit a
szolgáltató webszervere telepíti, de külső szolgáltatóhoz történik az adattovábbítás, akkor külső
sütiről beszélünk. Ilyen külső sütik a harmadik féltől származó sütik is, melyeket harmadik fél helyez
el a felhasználó böngészőjében (Google Analitika, Facebook Pixel). Ezek abban az esetben kerülnek a
böngészőben elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott
szolgáltatásokat.

3.2.

Az uni-mate.hu domain néven működő weboldalakon használt sütik

Süti neve

Tárolási ideje

Típusa, célja

MATE_COOKIE_HIGH_CONTRAST

Munkamenet
végéig

Magas kontrasztú nézet bekapcsolt állapotát
jelző süti

MATE_COOKIE

1 év

Sütinyilatkozat elfogadását tároló süti

JSESSIONID

Munkamenet
végéig

LFR_SESSION_STATE

Munkamenet
végéig

GUEST_LANGUAGE_ID

1 év

COOKIE_SUPPORT

1 év

COMPANY_ID

Munkamenet
végéig

ID

Munkamenet
végéig

_ga kezdetűek

2 év

Liferay keretrendszer működését segítő süti
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4. Az adatkezelés időtartama


Az ideiglenes sütik a munkamenet végéig tárolódnak, vagy amíg az érintett adott típusú összes
böngészője bezárásra nem kerül.



Az állandó sütik a 3.2. pontban megjelölt ideig tárolódnak az érintett számítógépén, vagy
ameddig azokat az érintett nem törli.

5. Adatbiztonsági intézkedések
5.1.

Adattárolás

Az Egyetem az uni-mate.hu domain néven működő weboldalait saját szerverén üzemelteti. Az
Egyetem a sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót, az érintett
a sütik elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja az oldalt.
Az Egyetem a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti
intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Informatikai rendszere és
hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz
és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és más támadások ellen. Megfelelő
intézkedésekkel gondoskodik továbbá arról, hogy a személyes adatait védje többek között a
jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, törlése, megsemmisítése, véletlen megsemmisülése, sérülése, továbbá az alkalmazott
technikai megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válása ellen.

5.2.

Adatokhoz való hozzáférés

A sütikben tárolt személyes adataihoz az Egyetem webszervere fér hozzá, az Ön által beállított
jogosultságok alapján.

5.3.

Adattovábbítás

Adattovábbítás külső, harmadik féltől származó sütik használata során történik. Ilyen szolgáltatás a
Google Analitika, melyet az Egyetem is használ a weboldalain. A Google, mint adatfeldolgozó
székhelye: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült
Államok; Európai Unión belüli telephelye: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4., Írország.
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6. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik a GDPR szerinti jogok, melyekkel a tárolási időn belül
tud élni. Tekintettel arra, hogy a sütik az Ön eszközén vannak tárolva, az érintetti jogok többségét Ön
tudja érvényesíteni a saját eszközén. Önt az alábbi jogok illetik meg:


Hozzájárulás visszavonásának joga [GDPR 7. cikk]: Az adatkezeléshez adott hozzájárulását
bármikor visszavonhatja a böngészőprogramja segítségével. A sütik kezelésére általában a
böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások
menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti az azt megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.



Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog [GDPR 13., 14., 15. cikk]: Jelen tájékoztatóból, valamint
saját eszközén tud tájékozódni az Egyetem által használt sütikről. További tájékoztatást kérhet az
1. pontban megjelölt elérhetőségeken. Mindemellett beállítható a böngészőben az is, hogy a
böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor valaki sütit küld az eszközre.



Helyesbítéshez való jog [GDPR 16. cikk]: Böngészőprogramjában naprakészen tarthatja a sütiket.
A sütikben tárolt információk a webszerver és a böngészője közötti információcsere során
automatikusan frissülnek, felülíródnak.



Törléshez és elfeledtetéshez való jog [GDPR 17. cikk]: A böngészőprogramja segítségével
meggátolhatja a sütikkel kapcsolatos tevékenységeket, törölheti vagy letilthatja a sütik
használatát. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az
Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés
megnevezéssel van lehetőség. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a sütik
elhelyezését. A Google Analitika sütik kikapcsolásához egy úgynevezett Google Analytics plug-in-t
(kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a honlap az Önre vonatkozó
információkat küldjön a Google Analitikának. Ezzel kapcsolatban további információkat az alábbi
linkeken talál: Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek.



Az adatkezelés korlátozásához való jog [GDPR 18. cikk]: A böngészőprogramja segítségével
beállíthatja a sütikkel kapcsolatos tevékenységeket, korlátozhatja a sütik használatát. A sütik
használatának teljes korlátozása a webhely korlátozott használhatóságát eredményezi vagy azzal
a következménnyel járhat, hogy az adott oldalt egyes funkcióit egyáltalán nem tudja használni.
Ezért az oldal működését biztosító sütik használatának korlátozása nem javasolt szemben a
kényelmi, illetve harmadik felektől származó sütik korlátozásával.
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7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
Az adatkezeléssel kapcsolatos problémák, észrevételek ügyében az Egyetem adatvédelmi tisztviselője
jogosult eljárni. Kérjük, hogy elsőként neki jelezze a problémát az 1. pontban megjelölt
elérhetőségeken. A problémát a lehető leggyorsabban kivizsgáljuk, és próbálunk megoldást találni rá,
és kizárjuk, hogy ez a jövőben is előfordulhasson.
Ha a problémát mégsem sikerül megoldani, a lakóhely szerinti eljárni illetékes törvényszéknél, vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) vizsgálat
kezdeményezhető a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelemre hivatkozva.
A Hatóság elérhetőségei:
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
Web: www.naih.hu
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
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